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ΤΜΠΛΖΡΩΝΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΗΣΟΤΝΣΑ 

ΣΑΞΗ 
ΔΓΓΡΑΦΗ 

ΔΙΓΟ 
ΑΙΣΗΗ 

ΑΙΣΗΗ 
ΟΛΟΗΜΔΡΟΤ 

ΦΩΣΟΣΤΠΙΑ 
ΔΜΒΟΛΙΩΝ 

ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

     
     

 

 

 
 

○ σκπιερώζηε ηα ζηοητεία κε πεδά γράκκαηα θαη θάληε ηης επηζσκεηές επηιογές 
○ Όια ηα ζηοητεία είλαη εκπηζηεσηηθά 
 

●  αο παξαθαιώ λα εγγξάςεηε ην παξαθάησ παηδί κνπ ζην ρνιείν ζαο. 
●  Δειώλσ πσο ηα ζηνηρεία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιισ είλαη νξζά, αιεζή θαη αθξηβή. 
●  Εμνπζηνδνηώ ην ρνιείν λα αλαδεηήζεη απηεπάγγειηα ην απαξαίηεην Πηζηνπνηεηηθό Γέλλεζεο 
 

Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΓΓΡΑΦΟΜΔΝΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ 

 
 

ΦΤΛΟ: ΑΓΟΡΗ:        ΚΟΡΗΣΗ: 

 

ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ:  
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 

ΓΔΝΝΖΖ:   -   - 2 0   
 

ΣΟΠΟ: 
ΓΖΜΟΣΟΛΟΓΗΟΤ:  

ΣΟΠΟ ΜΖΣΡΩΟΤ: 
ΑΡΡΔΝΩΝ:  

: 
ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ: 

(ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ):  ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ:  
ΔΣΟ ΔΛΔΤΖ: 
ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ:     

 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 
ΚΑΣΟΗΚΗΑ:  E-MAIL Π..Γ.:  

 

ΣΖΛΔΦΩΝΑ:     
ΑΝΖΚΔΗ ΣΟΝ      

 

Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΣΔΡΑ  Γ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΖΣΔΡΑ 

ΔΠΗΘΔΣΟ   ΔΠΗΘΔΣΟ  
     

ΟΝΟΜΑ   ΟΝΟΜΑ  
     

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ   ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  
     

EMAIL  
     

 

Γ. ΚΖΓΔΜΟΝΑ ΔΗΝΑΗ:  Δ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΖΓΔΜΟΝΑ 

ΟΗ ΓΟΝΔΗ   
   

Ο ΠΑΣΔΡΑ   
   

Ζ ΜΖΣΔΡΑ   
   

ΑΛΛΟ   
 

 ΔΠΗΘΔΣΟ  
   

 ΟΝΟΜΑ  
   

 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  
   

 
   

 

Σ. ΑΓΔΡΦΗΑ 
  Έτεη ηο παηδί αδέρθηα ποσ θοηηούλ ηώρα ζηο ζτοιείο κας;  

                    ΟΧΙ                      ΝΑΙ ……………………………………………….…… θνηηά ζηελ  ......... ηάμε 

   ……………………………………………….…… θνηηά ζηελ  ......... ηάμε 

 

 
 

‘ 

 

Αλ οη θσζηθοί γολείς δελ είλαη  
θαη θεδεκόλες, ηόηε ζσκπιερώζηε  
ηα ζηοητεία ηοσ λόκηκοσ θεδεκόλα: 

 

1 

→ 

ΔΠΗΘΔΣΟ:  ΟΝΟΜΑ: 

  

  EMAIL 

ΑΣΟΜΙΚΟ 
ΓΔΛΣΙΟ ΤΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΝΩΗ 
ΥΡΟΝΙΑ 

ΑΘΔΝΔΙΑ 

ΑΙΣΗΗ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 

ΣΗΡΙΞΗ 

     

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΕ

     

      

ΤΜΠΛΖΡΩΝΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΑΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ     ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΥ   ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ                               ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

           

           

            Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.:            

 Α.Γ.Σ. ή Π.Α. 

  Α.Γ.Σ. ή Π.Α.                    Α.Γ.Σ. ή Π.Α. 

ΑΠΟΦΑΗ 
Ή ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ 

ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ
ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
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 Ε. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1. Δίλαη ο παηέρας ελ δωή;    ΝΑΙ   ΟΧΙ 
        

2. Δίλαη ε κεηέρα ελ δωή;    ΝΑΙ   ΟΧΙ 
        

3. Δίλαη οη γολείς ζε δηάζηαζε;    ΝΑΙ   ΟΧΙ 
        

 Αλ ΝΑΙ, ππάξρεη εθθξεκόηεηα θεδεκνλίαο;    ΝΑΙ   ΟΧΙ 
        

 Πνηνο έρεη ηελ επηκέιεηα;    Ο ΠΑΣΕΡΑ   Η ΜΗΣΕΡΑ 
        

4. Σο παηδί ζα θεύγεη κόλο ηοσ από ηο ζτοιείο;    ΝΑΙ   ΟΧΙ 
        

 Αλ ΟΧΙ, ζα ρξεζηκνπνηεί ιεσθνξείν ή ηαμί;    ΝΑΙ   ΟΧΙ 
        

 Αλ ΟΧΙ, πνηνο ζα ην ζπλνδεύεη;    
        

5. Έτεη ηο παηδί θάποηο τρόληο πρόβιεκα σγείας;    ΝΑΙ   ΟΧΙ 
        

 Αλ ΝΑΙ πεξηγξάςηε ην: 

  

6. Έτεη ηο παηδί δηαγλωζκέλε καζεζηαθή δσζθοιία;   ΝΑΙ   Ο  ΟΧΙ 
        

 Αλ ΝΑΙ πεξηγξάςηε ηε: 

  
  

  

  

  

  

7. Αλ ζέιεηε λα προζζέζεηε οηηδήποηε λοκίδεηε πως πρέπεη λα γλωρίδοσλ οη δάζθαιοη, παραθαιούκε 
ζσκπιερώζηε ηο παραθάηω: 

  

 

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 

 ………………………………………………….. 
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 …………………….., …… / ….. / 20….. 
  

σκπιερώζηε ηα ζηοητεία κε πεδά γράκκαηα θαη βάιηε ‘Υ’ ζηης επηζσκεηές επηιογές. 
Όια ηα ζηοητεία είλαη   

  

 εκπηζηεσηηθά.
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